
 



                                                   ค ำน ำ 

                    

              ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
จึงต้องมีการจัดการความรู้ร่วมกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มีการรวบรวมความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
บริหารจัดการให้เกิดคุณภาพต่อผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยเกิดแนวปฏิบัติ และนวัตกรรมใหม่ข้ึนมาหลาย
อย่างที่นอกจากจะท าขึ้นเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ยังสามารถพัฒนาต่อยอดต่อการรับมือกับ
สถานการณ์ไม่คาดคิดท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอีกด้วย 

            วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกัน
และกัน ของชุนชนนักปฏิบัติ (Community of practices : CoP) ทุกภาคส่วน เพ่ือสกัดความรู้ออกมาเป็น 
Knowledge assets ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานประจ า มีการติดตาม ประเมินผล จนกระท่ังต่อยอดเป็น 
CQI ท าให้เกิดเป็น นวัตกรรมทางการพยาบาลการจัดการสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
รวมถึง ผลลัพธ์และผลกระทบของนวัตกรรมกับการเพ่ิมคุณภาพบริการพยาบาล  ส่งผลให้ตัวชี้วัดส าคัญของ
คณะแพทยศาสตร์ดีขึ้น 
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นวัตกรรม 

กำรจัดกำรสถำนกำรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) 

ภำยใต้บทบำทของวิชำชีพกำรพยำบำล ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่    

 บทน ำ 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบ
ล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีนในเดือนธันวาคม
ปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก อาการทั่วไปของ
โรคทีพ่บมากท่ีสุดคือ ไข้ ไอ และอ่อนเพลีย อาการท่ีพบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือปวดเมื่อย คัด
จมูก น้้ามูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือ
นิ้วเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วย
ส่วนมาก หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการหนัก
และหายใจล้าบาก ผู้สูงอายุและมีโรคประจ้าตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมี
แนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถติดโควิด 19 และอาจป่วยรุนแรงได ้

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้แถลงยืนยันพบผู้ป่วยไวรัสโคโรนารายแรกของจังหวัด 
โดยพบข้อมูลน่าตกใจคือ ชาวจีนคนนี้อยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ 18 ม.ค. 2563 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ครั้ง
ไม่พบเชื้อ ต่อมาจึงพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา คณะกรรมการโรคติดต่ออุบัติใหม่ เผยถึงผู้ป่วยรายนี้ว่า ผู้ต้อง
สงสัยเป็นชาวจีนเดินทางมาที่เชียงใหม่ ผู้ป่วยอายุ 28 ปี เดินทางจากเมืองจิงโจว มณฑลหูเป่ย มายัง ประเทศ
ไทย โดยการโดยสารรถไฟไปอู่ฮ่ัน และขึ้นเครื่องบิน ออกจากอู่ฮ่ันไปคุนหมิงในวันที่ 14 ม.ค. 2563 วันที่ 15 
ม.ค.2563 ออกเดินทางจากคุนหมิงมาเชียงใหม่ วันที่ 18 ม.ค.2563 มีน้้ามูกและไอเล็กน้อย ผู้ป่วยได้มาเข้า
ตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 21 ม.ค.ด้วยอาการไข้ เนื่องจากมีความ
ตระหนักถึงภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผู้ป่วยจึงได้รับการแยกตัวอยู่ในห้องแยก
ความดันอากาศเป็นลบ ส้าหรับผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ และได้สอบสวนโรคตามมาตรฐานค้าแนะน้าของ
กระทรวงสาธารณสุข ผลการตรวจตัวอย่างจากช่องคอและโพรงจมูกจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรพ.จุฬาลงกรณ์ 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อ และเพ่ือตอบสนองต่อแผนการรองรับผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงสูงที่ มีจ้านวนมากในเขต จ.เชียงใหม่ จึงได้ย้ายผู้ป่วยมาอยู่หอผู้ป่วยสามัญ ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 22 ม.ค. 2563 ขณะนั้นภาพรังสีทรวงอกเป็นปกติ  ต่อมาในวันที่ 25 ม.ค. 2563 
ผู้ป่วยยังคงมีไข้ คณะแพทย์ผู้รักษาจึงได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ้้าอีกครั้ง แต่ผลการตรวจตัวอย่างจาก
โพรงจมูกและคอยังคงไม่พบเชื้อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องปฏิบัติการทั้งสองแห่ง  ทีมแพทย์ที่
รักษาผู้ป่วยมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร และติดตามอาการผู้ป่วยอย่างสม่้าเสมอ 
พบว่า ในวันที่ 27 ม.ค. 2563 ผู้ป่วยยังคงมีอาการไข้ ทีมแพทย์จึงได้ตรวจภาพรังสีทรวงอกอีกครั้ง เมื่อพบว่ามี
อาการของปอดอักเสบ จึงมีแผนการรักษาย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาในห้องแยกความดันอากาศเป็นลบทันที 
และเพ่ือให้ได้ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นย้า จึงส่องกล้องทางหลอดลม และน้าน้้าจากปอดไปตรวจเพ่ิม และ
เพ่ิงได้รับการยืนยันในวันที่ (31 ม.ค.2563) ว่า พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยได้นอนรักษาอยู่ในห้องแยก
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ความดันอากาศเป็นลบ ส้าหรับผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้ลดลงแต่ยังมีอาการเพลียอยู่บ้าง ในหอผู้ป่วยสามัญ
ที่ผู้ป่วยเคยรักษาตัว    ได้งดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยดังกล่าวและสังเกตอาการผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ป่วยที่เคยนอนอยู่ในหอผู้ป่วยดังกล่าวสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
หรือหายใจเหนื่อย ให้รีบกลับมาพบแพทย์ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีจุดตรวจอยู่ที่หน้าตึกนิมมานเหมินทร์ 
นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังได้เฝ้าติดตามบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยรายดังกล่าว ส้าหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการสัมผัสได้ให้หยุดปฏิบัติงานและสังเกตอาการในห้องแยกที่จัดไว้เป็นเวลา 14 วัน เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่ติด
เชื้อก่อนจะกลับมาปฏิบัติงานได้อีกครั้ง 

ส้าหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมาทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นกลายเป็นปัญหาส้าคัญซ่ึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ได้ผลกระทบเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้โรงพยาบาลได้
มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว และได้มีมาตรการและนโยบายใน
การดูแล ควบคุมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมาตรการและนโยบายดังกล่าวจ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน  โดยเฉพาะจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 

 ระบบการจัดการสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พัฒนาขึ้นโดยพยาบาลมี
บทบาทส้าคัญในการออกแบบแนวทางการปฏิบัติงาน ประสานงาน ก้ากับติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติ เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการท้างานทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลและปรับปรุงระบบการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีองค์ประกอบการท้างานที่
ส้าคัญของนวัตกรรม ดังนี้ 

1. ผู้น้าทางการพยาบาล 

2. การบริหารงานบุคคล 

3. วัสดุการแพทย ์

4. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection  Prevention and Control) 

5. พยาบาล 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผู้น ำทำงกำรพยำบำล ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ กับสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพทั้งในส่วนของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้อง
รับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะแรกทุกคนต่างกลัว ตื่นตระหนก ภาระงานที่หนักขึ้น การ
ปฏิบัติงานทางการพยาบาลต่อจากนี้ต้องท้าอย่างไร การบริหารงานรวมทั้งการตัดสินใจ บทบาทของผู้น้า



8 
 

ทางการพยาบาลจึงมสี่วนส้าคัญอย่างมาก ที่นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้แก่พยาบาลระดับปฏิบัติการในการ
ท้างานแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการได้อีกดว้ย  

“ สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นกำร
ท ำงำนภำยใต้ข้อจ ำกัด ต้องสร้ำงระบบกำรท ำงำนที่ปลอดภัยร่วมกับสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ
พยำบำลที่ท ำงำน ”  

ส้าหรับการบริหารจัดการของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มต้นจาก
การรับทราบและตระหนักถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็น
พ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งเป็นความท้าทายว่าจะมีวิธีการบริหารงานอย่างไรเพ่ือเตรียมรับมือกับการระบาดของโรค ซึ่ง
เบื้องต้นมีการจัดกิจกรรม Town hall วันที่ 27 มกราคม 2563 เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส 2019-nCoV (ชื่อเดิม
ของ COVID-19 ) เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรทางการพยาบาลรับทราบ จนกระทั่งเมื่อมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประมาณเดือนมกราคม ซึ่งก่อให้เกิดความ
ยากล้าบากในการบริหารจัดการ เนื่องจากรูปแบบการท้างานและนโยบายขององค์กรยังไม่ชัดเจนที่จะตอบโต้
กับสถานการณ์ที่รุนแรง เมื่อความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดเพ่ิมมากข้ึน   ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ที่ท้างานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน มีรูปแบบ War room อย่างเป็นทางการ การแบ่งงาน และมอบหมายงาน
ในการท้างาน ให้แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในงานของตนเอง ทั้งนี้การท้างานต้องท้าอย่างรวดเร็ว
และทันเวลา  

แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรพยำบำลในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 

Step 1 กำรประเมินและคำดกำรสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) 

เริ่มต้นจากการตั้งสติ ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อม รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ส้าคัญอย่างรอบด้าน ค้านึงปัจจัยที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการระบาดทั้งภายในและภายนอก เพ่ือคาดการ ณ์
สถานการณ์ การท้า Forecast ถึงสถานการณ์นั้น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

Step 2 ปรับตัวเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ 

ก้าหนดทิศทางขององค์กรทางการพยาบาลว่าจะไปในทิศทางใด โดยสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ ก้าหนดเป็น OKRs กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ทั้งแผน
ฉุกเฉิน/เร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาว 

Step 3 กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรท ำงำนของหน่วยงำนทำงกำรพยำบำล 

ปรับเพื่อให้ได้ Productivity สูงสุด โดยทบทวนกระบวนการการท้างานที่ส้าคัญๆแล้วก้าหนดอะไรคือ
งานหลัก งานที่ต้องท้าอย่างเร่งด่วน (เลือก priority ท้างานที่มี value) ปรับอัตราก้าลัง ปรับปรุงระบบอาคาร
สถานที่ ปรับปรุงระบบการบริหารบุคลากร การจัดระบบสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การวางระบบพัฒนา
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บุคลากรแบบเร่งด่วนเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์การระบาด การสร้างขวัญก้าลังใจ แรงจูงใจ สร้างระบบการ
จัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมการท้า งานแบบใหม่ในสถานการณ์การระบาดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของผู้น ำทำงกำรพยำบำลในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  

 เน้นการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญในการท้างานเพราะในการท้างานจะต้องอาศัยการระดมความคิด
จากทุกคนในทีม ผู้น้าที่ดีได้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการท้างานให้กับคนในทีม เพ่ือให้การท้างานประสบ

Step 1 กำรประเมิน
และคำดกำรณ์
สถำนกำรณ ์

Step 2 ปรับตัวเพื่อรับมือ
กับสถำนกำรณ์ 

Step 3 กำรเปลี่ยนแปลง
ระบบกำรท ำงำน 

สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ท ำให้บุคลำกรสำมำรถ
ท ำงำนได้ 

ควบคุมงำน/กำรกระท ำของบุคลำกรทีจ่ะส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่ท ำให้เกิด
ควำมส ำเร็จ 

ต้ังสติ ยอมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ดขึ้ น  เต รียมควำมพร้อม 
รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลที่ส ำคัญ
อย่ ำงรอบด้ำน ค ำนึ งปัจจั ยที่
ส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกำรระบำดทั้ง
ภำยในและภำยนอก เพ่ือคำดกำร
สถำนกำรณ์ กำรท ำ Forecast ถึง
สถำนกำรณ์นั้น ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น 

ก ำหนดทิศทำงขององค์กรทำงกำร
พยำบำลว่ำจะไปในทิศทำงใด โดย
สอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ของโรงพยำบำลและคณะ
แพทยศำสตร์ ก ำหนดเป็น OKRs 
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ทั้ง
แผนฉุกเฉิน/เร่งด่วน ระยะสั้น 
ระยะยำว 

ปรับเพ่ือให้ได้ Productivity สูงสุด โดย
ทบทวนกระบวนกำรกำรท ำงำนที่ส ำคัญๆ
แล้วก ำหนดอะไรคืองำนหลัก งำนที่ต้อง
ท ำอย่ำงเร่งด่วน (เลือก priority ท ำงำน
ที่มี  value)ปรับอัตรำก ำลัง ปรับปรุง
ระบบอำคำรสถำนที่ ปรับปรุงระบบกำร
บริหำรบุคลำกร กำรจัดระบบสื่อสำรให้มี
ประสิทธิภำพ กำรวำงระบบพัฒนำ
บุคลำกรแบบเ ร่ง ด่วนเ พ่ือให้ทันกับ
สถำนกำรณ์กำรระบำด กำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ แรงจูงใจ สร้ำงระบบกำรจัดกำร
ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงวัฒนธรรม
กำรท ำงำนแบบใหม่ในสถำนกำรณ์กำร
ระบำดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

Stage of Flow 

มีเป้ำหมำย
ชัดเจน 

ใช้ทักษะที่มำกกว่ำระดับปกติ และ ควำมท้ำทำยท่ี
มำกกว่ำระดับปกต ิ

มีกำรให้ข้อมูลป้อนกลบัทันทีขณะท ำ เพ่ือให้รู้ตลอดว่ำก ำลังท ำ
ได้ดีหรือต้องปรับปรุงอะไร 
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ผลส้าเร็จและราบรื่น บุคลิกดี พูดจาดี การวางตัวให้น่าเชื่อถือ พูดจาดีและปฏิบัติต่อทุกคนในองค์กรอย่าง
สุภาพ เข้าถึงง่ายจะสร้างความสบายใจ สร้างแรงจูงใจในการท้างานแก่บุคลากรภายใต้ก้ากับ การแสดงถึง
ความเอาใจใส่ต่องานและบุคลากรซึ่งช่วยลดความตึงเครียดขณะท้างานลงได้ รวมทั้งแสดงความขอบคุณ ชื่น
ชมบุคลากรเมื่องานส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เห็นคุณค่าของคนในองค์กร เพ่ือสร้างก้าลังใจในการท้างานต่อไป   
เป็นคนมีเหตุผล หลักการและความรู้ มีการสื่อสารที่ดีสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างดีและอธิบายได้อย่างชัดเจน 
ตรงประเด็น ศึกษาหาข้อมูลข่าวสารปัจจุบันอยู่เสมอรวมถึงมีความรู้รอบตัวที่พร้อมจะต่อยอดได้  ให้ค้าแนะน้า
และเปิดโอกาสให้ซักถามปรึกษาเรื่องราวต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empathy 

Humility Resilience 

Nursing Leadership 

In COVID-19 Pandemic  

Compassionate 
Leadership 

กำรมีส่วนร่วม 

บุคลิกภำพที่ดี 

เอำใจใส่ 

มีเหตุผล 

พร้อมให้ค ำปรึกษำ 

พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ 

ทักษะในกำรสื่อสำรที่ดี 
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Model of Nursing Leadership Management in COVID-19 Pandemic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Situation analysis 

 

 

 

 

COVID-19 Pandemic 

Unpredictable and uncertainty 

Dynamics and non-linearity 

Large scale 

Chaos 

 

ควำมรู้เกี่ยวกับระบำดวิทยำของ COVID-19 

นโยบำย 

บริบทขององค์กร 

(ครอบคลุมกำรเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิชำชีพ) 
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Intervention analysis 

กำรจัดล ำดับเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญ 

กำรพยำกรณ์กำรระบำดของโรค 

รูปแบบกำรจัดกำรที่เหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

Decision analysis 

กำรตัดสินใจลงสู่กำรปฏิบัติ 

Strategies 
option 

What How 
When 

Stakeholder Database 
management 

Town Hall War room Commander 

System 
management 

 

 

New Normal in Nursing Care 
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 2. กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคน (Human Resource Management: HRM) ฝ่ำยกำรพยำบำล 
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่กับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) 

 สถานการณ์ COVID-19 นอกจากจะท้าให้เกิดความท้าทายต่องานด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดความท้าทายต่องานด้านการบริหารจัดการก้าลังคนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายอัน
เนื่องมาจากจะมีวิธีการจัดการด้านพัฒนาบุคลากรอย่างไรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แพร่
ระบาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับท้าอย่างไรให้คงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการก้าลังคน
ให้มีประสิทธิภาพ 

 ส้าหรับการบริหารจัดการก้าลังคน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการ
เตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2562 เมื่อทราบข้อมูลว่ามีการระบาดที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน และได้มกีารแพร่ระบาดกระจายไป
ในหลายพ้ืนที่ โดยการบริหารจัดการก้าลังคนประสานงานกับหน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (IC) ที่วางระบบเกี่ยวกับการดูแลโรคติดเชื้ออุบัติใหม่มาหลายปี อย่างทีผ่านมามีการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคอีโบลา ไข้หวัดนก ก็ได้มีแนวทางในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ ยนไป 
โรคติดเชื้อเปลี่ยนไป ก็มีการปรับแนวทางให้เข้ากับสถานการณ์อย่างดีที่สุด 

 แนวทางในการจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการบริหาร
จัดการก้าลังคน เกี่ยวข้องกับ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

 ประเด็นที่ 1 การบริหารอัตราก้าลังทางการพยาบาล 

 ประเด็นที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (Human Resource Development) 

 ประเด็นที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ประเด็นที่ 4 การสร้างขวัญและก้าลังใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทำงในกำรจดัสถำนกำรณ์ 

    กำรระบำดของโรคตดิเชื้อ 

ไวรัสโคโรนำ 2019 

กำรบริหำรอัตรำก ำลัง กำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรดูแล

ผู้ป่วย 

มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

กำรสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจ 
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ประเด็นที่ 1 กำรบริหำรอัตรำก ำลังทำงกำรพยำบำล 

 งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดท้าแผน
บริหารอัตราก้าลังพยาบาลและแผนการจัดอัตราก้าลังเสริมในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 
อย่างต่อเนื่องโดยให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดแพร่กระจายเชื้อ ระดับความรุนแรงของผู้ป่วย 
สมรรถนะของพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาลเป็นส้าคัญ เพ่ือให้ก ารดูแลผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพ 

 กำรบริหำรอัตรำก ำลังทำงกำรพยำบำลส ำหรับกำรดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 

 การบริหารอัตราก้าลังทางการพยาบาลโดยจ้าแนกตามภาระงานที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มพยาบาล EID 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มพยาบาล OPD URI (Adult/Pediatric) / OPD PUI 

 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพยาบาลประจ้าจุดคัดกรอง 

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มพยาบาลที่เป็นอัตราก้าลังเสริม ได้แก่ พยาบาลในกลุ่มที่เป็น Specialty  เช่น พยาบาล
กลุ่มห้องคลอด พยาบาลที่ดูแลกลุ่มทารกแรกเกิด/เด็ก พยาบาลออโธปิดิกส์ พยาบาลจิตเวช  เป็นต้น ตลอดจน
พยาบาลเสริมภายในจังหวัดที่ต้องไปปฏิบัติงานที่รพ.ภายนอก (รพ.ประสาท/รพ.สนามที่วางแผนไว้ที่สนาม
กีฬา 700 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรบริหำรอัตรำก ำลัง 

กลุ่มพยำบำล EID 

กลุ่มพยำบำล OPD 

กลุ่มพยำบำล 

ประจ ำจุดคัดกรอง 

กลุ่มพยำบำลที่เป็น
อัตรำก ำลังเสริม 

Non-Critical ill 

Critical ill 

OPD URI  

OPD PUI 

OPD 2 

OPD 11 

ER 

อำคำรสุจิณโณ 

ภำยในโรงพยำบำล 

ภำยนอกโรงพยำบำล 

ปรับตำมสถำนกำรณ์
และนโยบำย- มอบหมำยงำน จิตอำสำ 
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ประเภทผู้ป่วย ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ 
ของพยำบำล 

สัดส่วนพยำบำล 
ต่อผู้ป่วย 

ผู้ป่วยอาการรุนแรงมาก 
(Severe) 

พยาบาลผู้ป่วยหนักร่วมกับพยาบาลทั่วไป 1:1/2:1 

ผู้ป่วยอาการรุนแรงปานกลาง 
(Moderate) 

พยาบาลทั่วไป 
 

1:3/1:4 

ผู้ป่วยอาการรุนแรงน้อย 
(Mild) 

พยาบาลทั่วไป 1:3/1:4 

มีแผนการจัดอัตราก้าลังเสริม บริหารจัดการอัตราก้าลังภายใน โรงพยาบาลตนเอง อัตราก้าลังพยาบาลเสริมภายในจังหวัด 
ตัวอย่ำงกำรจัดตำรำงเวร 

โดยจัดเวร 2 แบบ 1. จัดโควตาแต่ละงาน ส่งพยาบาลมาตามตารางเวร หมุนเวียนในหอผู้ป่วยต่าง ๆ 

                      2.  จัดขึ้นเวร 5 วันและหยุด 5 วัน 

หมำยเหตุ 

 ก้าหนดแนวทางปฏิบัติในแต่ละแผนตามบริบทโดยค้านึงถึงระดับความรุนแรงของผู้ป่วยและ
สมรรถนะของพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นส้าคัญ   

ประเด็นที่ 2 กำรพัฒนำสมรรถนะกำรดูแลผู้ป่วย 

 ระบบการจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาด ความรุนแรงของโรค นโยบายและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป หอผู้ป่วย
และหน่วยงานต้องมีความพร้อมตลอดเวลาในการจัดการให้บริการ พร้อมทั้งสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยของ
บุคลากรทางด้านการพยาบาลจึงมีความส้าคัญ  บุคลากรทางด้านการพยาบาลจ้าเป็นต้องมีองค์ความรู้
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือรองรับกับการแพร่ระบาด มีความรวดเร็วและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 ต้องมีการบูรณาการความรู้หลากหลายด้านเพ่ือให้การ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ให้บริการปลอดภัย งานด้านพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมส้าหรับพยาบาลที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วย/และผู้

สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

กำรจัดพยำบำลEID/เวร 

ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 

2 คน 4 คน 5 คน 7 คน 4 คน 

กำรจัดพยำบำลเสริมในกลุ่มทีเ่ป็น Specialty  เช่น พยำบำลกลุ่มห้องคลอด พยำบำลทีดู่แลกลุม่ทำรกแรกเกิด/เดก็ พยำบำลออโธปิดิกส์ 
พยำบำลจิตเวช  เป็นต้น 

Non-critical ill EID nurse Non-critical ill & Critical ill 
EID nurse 
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สงสัยติดเชื้อ COVID-19 โดยก้าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่งบุคลากรเข้าไปฝึกในหอผู้ป่วยหนักเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะในการดูแลแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อสมรรถนะท่ีบุคลำกรทำงกำรพยำบำลที่ให้กำรดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 

1. บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจ 
1.1  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และความเสี่ยงของประเทศไทย  

 1.2 ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อของไวรัส COVID-19 
 1.3 มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 
 1.4 แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อ COVID-19 
 1.5 แนวทางการคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ 
 1.6 แนวทางการจัดการตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผล 
 1.7 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแลรักษา กรณีโรค COVID-19 

กำรพัฒนำสมรรถนะ 

กำรดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 

โรคและกำรระบำด 

COVID-19 

กำรใช้อุปกรณ์
ป้องกันตนเอง 

Personal 
Protective 

Equipment 

(PPE)              

Pitfall IC เพ่ือ
คุณภำพกำรดูแล
ผู้ป่วย COVID-19       

บทบำทหน้ำท่ีและ
แนวทำงกำรท ำงำน
ในกำรดูแลผู้ป่วย 
COVID-19 ในหอ
ผู้ป่วยโรคปอด 

กำรดูแลผู้ป่วยหนัก 

กำรใช้ Ventilator 

Hemodynamic 
monitoring 

กำรใช้นวัตกรรม 

CMU Aiyara 

กำรใช้ 

Central 
monitoring 

 

กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นสูง ACLS ส ำหรับ
ผู้ป่วย COVID-19 

ส่งบุคลำกรเข้ำฝึก
ทักษะในกำรดูแล
ผู้ป่วยหนัก ในหอ
ผู้ป่วยหนัก/วิกฤต 
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 1.8 แนวทางการจัดระบบบริการของโรงพยาบาล กรณีมีการระบาดของโรค COVID-19 ในวงกว้าง 
 1.9 แนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 
 1.10 แนวทางการบริหารจัดการ กรณีแยกตัวเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ ( Quarantine)  
 1.11 แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

1.12  แนวทางการจัดศพ 
2. บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องแนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 

และ Flow การรับผู้ป่วยทั้งแบบ OPD  และ IPD รวมทั้งติดต่อสื่อสารประสานงานกับเจ้าหน้าที่ใน
ทีมสหวิชาชีพได้ 

3. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถจัดเตรียมความพร้อมของห้อง Negative pressure อุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการรับผู้ป่วยที่สงสัย COVID-19 ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลภายใน 15 นาที 

4. บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้เรื่อง การใส่และถอดชุด PPE การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

5. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถประเมินเฝ้าระวังประสานงานและจัดการเก่ียวกับภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง 

6. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถจัดการกับสถานการณ์ความเสี่ยงหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะ
เกิดข้ึนหรือภาวะวิกฤตฉุกเฉินของผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถคาดการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนจากอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยสงสัย
ติดเชื้อ COVID-19 และสามารถวางแผนป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ 

8. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่สงสัย COVID-19 ในภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
ให้ได้รับความปลอดภัย 

9. บุคลากรทางการพยาบาลใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัย COVID-19 ที่มีปัญหา
สุขภาพซับซ้อน 

10. สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับพยาบาลและทีมงานสหวิชาชีพที่ร่วมงาน ในการจัดการปัญหาสุขภาพ
ผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 ที่มีปัญหาซับซ้อนเพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ 

ทั้งนี้มีการบูรณาการความรู้ทั้งหมด โดยจ้าลองสถานการณ์ต่าง ๆ และฝึกเสมือนสถานการณ์จริงในการ
ดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วย
กุมารฯ หอผู้ป่วยโรคปอด ซึ่งพบประเด็นที่ท้าได้ดีและประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อ และน้ามาพัฒนาสมรรถนะใน
การดูแลผู้ป่วย 

ประเด็นที่ 3 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Standard of practice)   

งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกันและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนผู้ให้บริการมีความมั่นใจและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ส้าคัญ เช่นแนวทางการตรวจคัดกรองส้าหรับโรค COVID-19  แบบคัดกรองเพ่ือประเมิน
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ความเสี่ยง COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่    แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย และป้องกันการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล  กรณ ีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คู่มือปฏิบัติงานส้าหรับบุคลากรพยาบาลหอผู้ป่วย
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้า (ตึกโรคปอด นิมมานเหมินทร์-ชุติมา) คู่มือปฏิบัติงานส้าหรับบุคลากรพยาบาล OPD PUI 
แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS ส้าหรับผู้ป่วย COVID-19 แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD) 
ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19     Flow ส้าหรับผู้มารับบริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
แนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส้าหรับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นต้น  นอกจากนี้
เพ่ือให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถเข้าถึง ประกาศ ค้าสั่ง กฎหมาย หนังสือของส่วนราชการและแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ฝ่ายการพยาบาลได้ท้าการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไว้บน web site ของฝ่ายการพยาบาล และงานการพยาบาลทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

 

ประเด็นที่ 4 กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

 ขวัญก้าลังใจในการท้างานของบุคลากรเป็นตัวแปรส้าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความส้าเร็จในการ
ด้าเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการท้างานนั้นมีความเสี่ยงและอันตราย สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็เช่นเดียวกันส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพในวงกว้าง ข้อมูลข่าวสาร
มากมายได้สร้างความตื่นตระหนก ยิ่งเมื่อได้รับรู้ข่าวสารว่ามีผู้เสียชีวิตก็ท้าให้เกิดความวิตกกังวลและเครียด 
บุคลากรทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลเป็นด่านหน้าที่ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคครั้งนี้ ร่วมถึงมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ยิ่งผลของการแพร่กระจายของ COVID–19 มีการ
แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งท้าให้ความตื่นตระหนกเพ่ิมความรุนแรงขึ้น โดยทางงานด้านพัฒนา
บุคลากร ตระหนักถึงปัญหาทางด้านนี้จึงมีกลยุทธ์ในการสร้างขวัญและก้าลังใจ ดังนี้  
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 ค่ำตอบแทน ส้าหรับพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 จะได้รับค่าตอบแทน
เป็นค่าล่วงเวลา 2 เท่าของค่าล่วงเวลาปกติ และได้ค่าความเสี่ยงภัยในการดูแลผู้ป่วยตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 สวัสดิกำรที่ดี  

 -โครงการประกันสุขภาพ โดยซื้อกรมธรรม์ประกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้บุคลากรทางด้านการ
พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 -กรณีบุคลากรทางการพยาบาลต้องแยกตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (quarantine) ถือไม่เป็นวันลา 

 -สนับสนุนและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นทีมบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยที่มีโอกาสสัมผัส
ผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือยืนยัน COVID-19 และประสงค์จะแยกตัวระหว่างปฏิบัติงานและได้พิจารณาจัดสรรที่พัก
ระหว่างการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยบริการห้องพักภายในคณะและโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

 -การบริการด้านอาหารส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 -การเพ่ิมวันหยุดส้าหรับพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 

 ระบบกำรท ำงำน 

 จัดท้าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มี
การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และการดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ 

 กำรดูแลสุขภำพจิตเชิงรุก  

 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากจะส่งผลกระทบ
ทางด้านร่างกายแล้วยังท้าให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกลัว ความเครียด ความไม่แน่นอนในการปฏิบัติซึ่งมี
ผลกระทบต่อด้านจิตใจอย่างมาก ด้วยความร่วมมือฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทีม
พยาบาลจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ งานบริหารงานด้านบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
จัดการดูแลสุขภาพเชิงรุก ซึ่งมีแบบประเมินความเครียดให้ทดสอบและมีระบบการปรึกษาท่ีต่อเนื่อง ส้าหรับใน
องค์กรพยาบาลได้แสดงความรู้สึกโอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน ผู้บริหารองค์กรพยาบาลเก็บ
ประเด็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานทุกประเด็นแล้วน้ามาปรับปรุ งแก้ไข เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท้างานได้อย่างมี
ความสุข 
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ประเด็นที่น่ำชื่นชมและโอกำสพัฒนำต่อ 

ประเด็นที่น่ำชื่นชม โอกำสพัฒนำต่อ 
1. เข้าใจในบทบาทของงานด้านพัฒนาบุคลากรใน
การปฏิบัติงานและถ่ายทอดความเข้าใจดังกล่าวให้
ทั่วถึงในทีมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.จัดท้าแผนอัตราก้าลังในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
สอดคล้องกับแนวโน้มการระบาด เตรียมแผนในการ 
เพ่ิมทักษะเร่งด่วน เพ่ือให้บุคลากรที่จัดสรรไปท้างาน
ในงานซึ่งต่างไปจากหน้าที่เดิมสามารถท้างานได้ 
3. มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยปรับแผนที่
เคยก้าหนดไว้อยู่แล้วส้าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. เข้าถึงข้อมูลได้ทันที มีระบบรายงานสถานการณ์
ที่รวดเร็วท้าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มได้และ
วางแผนรองรับได้อย่างทันถ่วงที 
5.ผู้บริหารสูงสุดลงหน้างานเพ่ือให้เห็นความส้าคัญ
ของนโยบาย ตลอดจนทีมผู้บริหารมีความเห็นร่วมใน
ประเด็นต่าง ๆ ท้าให้ลดแรงต้านในการน้านโยบาย
ลงสู่การปฏิบัติ 
6. สร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ได้แก ่
การสื่อสารผ่านระบบโต๊ะสื่อสารของฝ่ายฯ ผ่าน
website คณะแพทย์ และ line application ของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
7.การท้างานเป็นทีมของวิชาชีพพยาบาล 

1.ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ต่าง
คนต่างท้างานของตนเอง ไม่มีการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานท้าให้เกิดความไม่เข้าใจในลักษณะงาน 
ส่งผลให้การท้างานในเรื่องนั้น ๆไม่ราบรื่น และล่าช้า 
2.บุ คลากรที่ จะช่ วย พัฒนาสมรรถนะส้ าหรับ
พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ 
COVID-19 มีจ้านวนไม่เพียงพอ  
3.การดูแลสุขภาพจิตส้าหรับพยาบาลที่ให้การดูแล
ผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 ยังไม่เป็น
ระบบและมีความล่าช้าในการดูแล  
 

กำรระบำดของโรค 

กำรดูแลสุขภำพจิตเชิงรุก 

ระบบท ำงำน 

สวัสดิกำร 

ค่ำตอบแทน 



20 
 

 

HR Action Framework 

 

 

 

                      

 

 

 

 

HR 
Management Do 

Check 

Act 
Implementation 

กำรบริหำร
อัตรำก ำลัง 

กำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรดูแล

ผู้ป่วย 

มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

กำรสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจ 

 Value-Based HC 

Plan 

Better Health 

กรอบแนวคิดกำรท ำงำนของ HR  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อผู้รบับริการและผูใ้ห้บริการ HR  จ้าเป็นต้องมีระบบการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพซึ่งต้องค้านึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง นโยบายขององค์กร ภาวะความเป็นผู้น้า หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 
ตลอดจนทรัพยากรในองค์กร เพื่อน้ามาวางแผนในการด้าเนินงานแล้วลงสู่การปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ การบริหารอัตราก้าลัง การพัฒนาสมรรถนะ 
การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการสร้างขวัญและก้าลังใจส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สมดุลในระบบระบบสุขภาพ โดยมี
กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพเป็นตัวก้ากับ 

Better Care 

Better Valued 

Improved Health 

Patient/Personnel 

Equity 
Effectiveness 

Efficiency 
Accessibility 

Low cost 

Disruptive change 
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 3.งำนบริหำรวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่กับ
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นความท้าทายอย่างยิ่งใน
การบริหารอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์  ดังนั้นการสถานการณ์การระบาดครั้งนี้ถือว่าเป็นบทพิสูจน์
ความสามารถในการจัดการอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์อย่างแท้จริง ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม ่ได้มีสร้างระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักคือ 

เพียงพอ พร้อมใช้ ไดม้ำตรฐำน ปลอดภัย 

 เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากขึ้น ความต้องการ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ิมมากขึ้น หากไม่มีการจัดการที่เป็นระบบอาจส่งผลให้วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ขาดแคลนได้ ระบบการจัดการเริ่มต้นจากการรับทราบข้อมูลถึงสถานการณ์การระบาดและปริมาณ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ แล้วน้ามาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการจัดการโดยเชื่อมโยงกับนโยบายของ
องค์กร ฝ่ายการพยาบาลได้มีการจัดการบริหารวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับอุปกรณ์ส้าหรับการป้องกัน
การติดเชื้อโดยเป็นศูนย์รวมวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและจ่ายไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตามความเหมาะสม รวมทั้งการคัดเลือก สรรหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือให้มีเพียงพอ ซึ่งจะมีการ
ก้ากับ ติดตาม โดยการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล ( Data management ) ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

  

 

Concept 

เพ่ือบริหำรวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

ให้มีประสิทธิภำพ 

- กำรต้ังศูนย์รวมวัสดุอุปกรณ์  

- คัดเลือก สรรหำ จัดซ้ืออย่ำงเป็นระบบ 

-Data management ก ำกับ ตดิตำม 

 

 เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มำตรฐำน 
ปลอดภัย 

3 P 

Purpose 

Process 

Performance 
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แนวทำงกำรบริหำรวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

 แนวทางในการจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของงานด้านทางการ
บริหารวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มต้นจากการพูดคุย
ในที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดและได้มีการแบ่งงานด้านต่าง ๆเพ่ือรับมือสถานการณ์ งานด้าน
บริหารวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นงานด้านหนึ่งที่มีความส้าคัญมากจ้าเป็นต้องมีระบบในการจัดการ เริ่มต้น
ตั้งแต่การส้ารวจประเภท ชนิด จ้านวน วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจ้าเป็นต้องใช้ ตรวจสอบความเพียงพอ ความ
พร้อมใช้ หลังจากนั้นรวมศูนย์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส้าคัญได้มีการขอคืนวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวจากงาน
การพยาบาลต่าง ๆ สร้างระบบก้ากับติดตาม โดยใช้วิธีการมอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
จ้านวนวัสดุอุปกรณ์แบบวันต่อวัน ทั้งนี้ได้บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ทั้งในประเด็นก าร
ก้ากับติดตาม และการแสดงจ้านวนวัสดุอุปกรณ์ ณ เวลานั้น ๆ ส้าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือความ
เพียงพอในการใช้มีทั้งระบบของการประมูลโดยมีการลดขั้นตอนให้กระชับ รวดเร็ว การได้รับบริจาค ทั้งนี้มีการ
ประสานงานกับหน่วยพัสดุของโรงพยาบาล ส่วนคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดหานั้นส่วนหนึ่งมาจากการศึกษา
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งในฝ่ายแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้ต่อไปจะมีการพัฒนาระบบ e-sub stock เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น 

กลยุทธ์ในกำรบริหำรวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

 ในสถานการณ์เช่นนี้หลายๆหน่วยงานก้าลังวุ่นกับการป้องกันวิกฤตของหน่วยงานในหลายๆด้าน
โดยเฉพาะการบริหารวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยงานเริ่มไม่เข้าใจ สับสน จับต้นชนปลายไม่ถูกและก้าลัง
วิตกกับมาตรการต่าง ๆขององค์กร กลยุทธ์ที่จะช่วยบริหารได้แก่ การสร้างความชัดเจนในการบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน รวบรวมข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ ใครคือลูกค้าขององค์กรเราที่จะมีส่วนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สถานที่ใดบ้างท่ีต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ กระบวนการท้างานทั้งภายในและภายนอกในสถานการณ์ปกติเป็นอย่างไร ในสภาวะการระบาดเช่นนี้
ต้องปรับให้กระชับขึ้นเพ่ือให้การท้างานได้คล่องตัวทันท่วงทีและต้องลงรายละเอียดของแต่ละงานอย่างจริงจัง  
วางแผนการบริหารในสถานการณ์การระบาดไว้ในหลายรูปแบบ วางรูปแบบการการเบิกจ่ายเงิน น้าเทคโนโลยี
ต่าง ๆมาสนับสนุนให้ท้างานได้สะดวกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและะเบิกจ่ายเงินใน
สถานการณ์การระบาดควรมีการท้าให้สั้น กระชับ และง่ายต่อการท้างาน พร้อมทั้งสื่อสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าใจ รับทราบ ถึงนโยบาย แผนการบริหาร เป็นระยะและต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรบริหำรวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

 ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการบริหารวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งส้าคัญคือกำรมีแผนกำรปฏิบัติที่
ชัดเจนและลงสู่การปฏิบัติได้ง่าย ขั้นตอนในการปฏิบัติต้องมีความกระชับ รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงให้มีความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ ตลอดจนมีกำรรวมศูนย์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไว้ที่ฝ่ายการพยาบาล เพ่ือ
สะดวกต่อการบริหารจัดการและควบคุมในการเบิกจ่ายให้เหมาะสม มีการก้ากับ ติดตาม โดยใช้
ระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่แสดงให้เห็นปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์ต่างตลอดเวลา แสดงให้เห็นถึงกำร
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จัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งประสำนงำนกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น องค์กรแพทย์ หน่วยพัสดุ 
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในการจัดหา คัดเลือก ต่อรองราคา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ โดยต้องใช้ควำมสัมพันธ์ที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรในการท้างาน
ร่วมกันเพื่อให้งานดังกล่าวประสบผลส้าเร็จ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan-Action plan 

Clear Easy Flexible 

PPE/Device/Equipment center 

Data management 

 

Manual Computer 
IT 

 Coordination 

Relationship 
Formal/Informal 

Best practice/Consult 

Procurement Donation 
 

Key Success 
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Medical equipment materials management 

 
 

                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spread  

Concept: Medical equipment 
materials management 

materials management Context: สถำนกำรณ์ COVID-19 
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรวัสดุอุปกรณ์ 
ควำมต้องกำรใช้ อุบัติกำรณ์ควำมไม่
พร้อมใช้ ควำมรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ ระบบกำรบริหำรวัสดุ
อุปกรณ์ 

 

Criteria: มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ 

 

เพื่อบริหำร
วัสดุอุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์ให้มี
ประสิทธิภำพ 

Purpose 

 

PPE/Device/Equipment 
center Data management 
Guideline กำรบริหำรอุปกรณ์
เคร่ืองมือ 

Des ign  

 

 

Act ion  

L e a r n i n g  

Improve  

Process 

เพียงพอ พร้อม
ใช้ ได้มำตรฐำน 
ปลอดภัย 

Performance 

Cost effective กำรใช้จ่ำย  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

Integrative กำรบูรณำกำร 

Strategic แผนกลยุทธ์ แผนระยะสั้น ระยะยำว 
 

Proactive กำรท ำงำนเชิงรุก 
กำรท ำงำนแบบป้องกันไว้

ก่อนที่จะเกิดเหต ุ
Responsive reaction กำร
ท ำงำนเชิงรับอย่ำงทันท่วงที 

Coordination 

Relationship (formal/informal) 
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4.กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลมหำรำชนคร
เชียงใหม่กับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 การดูแลให้เหนือมาตรฐาน เพ่ือเป้าประสงค์ “ 2P safety ” ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วภายใต้บุคลากรและทรัพยากรที่จ้ากัด และออกแบบกระบวนการที่ปลอดภัยส้าหรับหน้างานกับโรค
อุบัติใหม่ ซึ่งท้าตามมาตรฐานแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อระหว่างการให้การดูแลในสถาน
บริการสาธารณสุขเมื่อพบผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคโควิด-19 (WHO, 2020) โดย 

 1.จัดให้มีการคัดกรอง (triage) การตรวจพบผู้ป่วยให้ได้โดยเร็ว (early recognition) และการควบคุม
แหล่งแพร่เชื้อ (source control) ด้วยการแยกผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติดเชื้อ การคัดกรองทางคลินิก ได้แก่ การมี
ระบบประเมินผู้ป่วยทุกรายเมื่อแรกรับ ซึ่งจะท้าให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว และ
น้าไปสู่การแยกตัวผู้ป่วยไปอยู่ในห้องหรือพ้ืนที่แยกโรคได้ทันที เพ่ือให้การตรวจพบผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคโค
วิด-19 ท้าได้อย่างรวดเร็ว สถานบริการสาธารณสุขควรปฏิบัติดังนี้ 

• ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยในระดับสูงว่าผู้ป่วยอาจติดเชื้อ 

• จัดให้มีจุดคัดกรองที่ทางเข้าโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการฝึกอบรมอยู่ประจ้าจุด 

• ใช้แบบสอบถามในการคัดกรองโดยให้เป็นไปตามค้าจ้ากัดความของผู้ป่วย  

• ติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์ในพ้ืนที่ส่วนกลางของโรงพยาบาล เพ่ือเตือนให้ผู้ป่วยที่มีอาการต้องแจ้งให้
บุคลากรทราบการท้าความสะอาดมือและหลักสุขอนามัยของระบบทางเดินหายใจนั้นเป็นหัวใจส้าคัญของการ
ป้องกัน 

2. ใช้วิธีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยทุกราย โดยบุคลากร ทุกคนต้องถือว่าผู้ป่วยทุกรายอาจ
เป็นโรค ได้แก่ การท้าความสะอาดมือ และหลักสุขอนามัยของระบบทางเดินหายใจ การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง การใช้วิธีปฏิบัติเพื่อ
การฉีดยาอย่างปลอดภัย การจัดการกับขยะอย่างปลอดภัย ความสะอาดของผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม ที่
ใช้กับผู้ป่วย การท้าความสะอาดสิ่งแวดล้อม และการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย บุคลากรควรใช้
เครื่องมือ My 5 Moments ขององค์การอนามัยโลกก่อนท้าหัตถการปลอดเชื้อหรือท้าความสะอาดใด ๆ หลัง
สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง หลังสัมผัสตัวผู้ป่วย และหลังสัมผัสสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวผู้ป่วย 

3. ด้าเนินมาตรการเสริมเพ่ือเพ่ิมการป้องกันในรายที่ต้องสงสัย เช่น การป้องกันฝอยละอองขนาดใหญ่ 
(droplet precautions) การ ป้องกันการสัมผัส (contact precautions) และการป้องกันการ แพร่กระจาย
ทางอากาศ (airborne precautions)  

4. มีระบบบริหารจัดการด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน โรงพยาบาลระบบบริหารจัดการ
และนโยบายในการควบคุมและป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ได้แก่ การมีโครงสร้างจ้าเป็นพื้นฐาน
และกิจกรรมส้าหรับ  การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน การให้ความรู้กับ
ผู้ดูแลผู้ป่วย การพัฒนานโยบาย ในการตรวจพบโดยเร็วในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 
เฉียบพลันที่อาจเกิดจากไวรัสโควิด-19 ศักยภาพในการตรวจ ในห้องปฏิบัติการเพ่ือระบุสาเหตุของโรค การ
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ป้องกันความแออัดโดยเฉพาะในแผนกฉุกเฉิน การจัดให้มีบริเวณรอเฉพาะ ส้าหรับผู้ป่วยที่มีอาการ การแยก
ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล ไปต่างหาก การจัดให้มีอุปกรณ์PPE อย่างเพียงพอ และการปฏิบัติตามขั้นตอน
และนโยบายในการควบคุมและป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อในทุกมิติของการให้การดูแลรักษา  

มาตรการการบริหารจัดการด้านบุคลากร  

• จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ 

• จัดสรรอัตราบุคลากรต่อคนไข้ให้เพียงพอ  

• จัดให้เจ้าหน้าที่มีกระบวนการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่อาจ
เกิดจากไวรัส COVID-19  

• สื่อสารให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าใจความส้าคัญของ การรีบมาโรงพยาบาลเมื่อมีอาการ 
เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน  

• ก้ากับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม standard precautions และจัดให้มีกลไก
ในการปรับปรุงอย่างเหมาะสม 

5. ใช้การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม มาตรการนี้มีส่วนส้าคัญในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ โดยการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีขั้นตอนการท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
อย่างสม่้าเสมอและถูกต้อง สิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการทุกอย่างของผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคโค วิด-19 ต้องถือว่า
เป็นวัตถุติดเชื้อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บการจัดการและการส่งตรวจ ทุกคนต้องเข้มงวดกับมาตรการ 
ป้องกันการติดเชื้อตาม standard precautions และความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) อย่างเคร่งครัด 

การบริหารจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การบริการที่พักส้าหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยัน COVIC-19  

(Suandok Dormitory) 

การบริการที่พักมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นทีม
บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือยืนยัน COVID-19  และประสงค์จะแยกตัวเอง
ระหว่างปฏิบัติงาน  

เงื่อนไขผู้ที่เข้าพักอยู่ในข้อบ่งชี้ ดังต่อไปนี้  

1.   เป็นบุคลากรที่อยู่ในทีมดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยัน COVID-19   

2.   บุคลากรที่จ้าเป็นต้อง quarantine ที่กลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดสูง 

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าพักจะต้องกรอกแบบคัดกรองผู้เข้าพักผ่าน QR code ก่อน 
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การบริการที่พักมีทีมฝ่ายการพยาบาลที่รับผิดชอบ ได้แก่ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป 
และหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป  

เมื่อพบปัญหาเรื่องที่พักจะมีการ report ทีมใหญ่ ใน war room  

ในการปฏิบัติตัวของผู้เข้าพัก คือ ต้องตรวจวัดไข้ทุกวัน report ด้วยตนเอง  ซึ่งถ้าไม่สบายจะส่งตรวจ
ที่ PUI clinic หรือ URI clinic มีทีมจิตเวช ทีม ID และหน่วย IC ให้ค้าปรึกษา มีหน่วยโภชนาการบริการส่ง
อาหารให้ และมีแม่บ้านช่วยดูแล 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท้าให้ในระยะแรกเกิดปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการด้านบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
สถานที่ แนวทางการปฏิบัติ ระบบการสื่อสาร ซึ่งการจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากร 
ต้องใช้ทั้งก้าลังแรงกายและแรงใจมาใช้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร (management) : การ
จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสนับสนุนให้การช่วยเหลือบุคลากรด้านอัตราก้าลัง 
การก้าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ด้านการให้ความรู้ (education) : การพัฒนาหรือธ้ารงรักษาความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ของบุคลากร ด้านการสนับสนุน (supportive) : การจัดการหรือบรรเทาความเครียดที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานซึ่งมีการรวบรวมปัญหาจากหน้างานและมีการแก้ไขอย่างทันถ่วงที การคาดการณ์เหตุการณ์การ
แพร่ระบาดโดยใช้ข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากสภาพการณ์ในประเทศและโลก ส้าหรับปัจจัยแห่ง
ความส้าเร็จ ได้แก่ “Teamwork -Professional competency ของบุคลากรด้าน IC -การสื่อสาร/การปรับตัว 
การแก้ไขปัญหาหน้างาน” โดยใช้ค่านิยม CQIT เป็นตัวขับเคลื่อน ส้าหรับสิ่งที่ภาคภูมิใจ/ประทับใจ คือ การ 
จัดระบบ IC ส้าหรับการจัดการ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง
เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพส่งผลให้เกิดระบบบริการที่ปลอดภัย (2P safety) น้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี  

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Nurse: ICN) ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่  มีบทบาทส้าคัญในการด้าเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็น
การท้างานที่ท้าทายเนื่องจากเป็นการท้างานภายใต้ข้อจ้ากัดโดยเฉพาะในช่วงแรกของการระบาด  พยาบาล 
ICN ต้องท้างานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
เสียสละและท้างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็งเป็นปัจจัยแห่งความส้าเร็จของการจัดการสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ขององค์กร  ซึ่งสรุปบทบาทของพยาบาล ICN ดังนี้ 

1. บทบาทเชิงบริหาร ร่วมก้าหนดนโยบายกับทีมผู้บริหารของคณะฯ และเข้าร่วมในการประชุม
ปรึกษาหารือกับผู้บริหารของโรงพยาบาล น้าเสนอภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ COVID-19 ให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบสถานการณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับกลวิธีใน
การบริหารจัดการในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ จัดท้าคุณลักษณะอุปกรณ์ และน้าเสนอการ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่จ้าเป็น 

2. บทบาทเชิงปฏิบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (expertise and practice role) ทัง้ในด้านการ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องและควบคุมการติดเชื้อ การสอบสวนโรคและการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลและติดตามภายหลังออกจากออกจากโรงพยาบาล  ก้ากับติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติที่ก้าหนดไว้ โดยบุคลากรทีมพยาบาล IC จะมีการแบ่งงานและมอบหมายงานในแต่ละวัน   
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เนื่องจาก COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ (emerging disease)   การท้าให้บุคลากรมีความตระหนักเป็นเรื่อง
ส้าคัญ  โดยเน้นให้บุคลากรมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 3 ด้าน ที่ส้าคัญ ได้แก่ การใส่ mask, hand hygiene และ 
social distancing   ในเรื่อง hand hygiene เป็นกิจกรรมที่ ICN ไดร้ณรงค์มาตลอด 

3. เป็นผู้ประสานงาน (coordinator) ประสานความร่วมมือกับบุคลากรประจ้าหอผู้ป่วย แพทย์ 
บุคลากรสุขภาพที่เก่ียวข้อง ร่วมปรึกษาในการวางแผนให้การดูแลผู้ป่วย   และท้าหน้าที่เป็นผู้ประสานความ
ร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล  เช่น สสจ. และโรงพยาบาลอื่น ๆ  

4. เป็นที่ปรึกษา (consultant) เป็นที่ปรึกษาแก่ทีมสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และ
ผู้รับบริการโดยใช้ความรู้ความช้านาญและประสบการณ์ด้าน IC  เช่น แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ  การ screening  การส่งสิ่งส่งตรวจ การคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม   เป็นต้น  

5. เป็นผู้ให้ความรู้ (educator)  จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะ ให้ความรู้แก่บุคลากรพยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย์  เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องการใส่และถอด PPE  การปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ 

กำรรับมือกับ COVID-19 ของรพ.มหำรำชนครเชียงใหม่  แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 
1. ระยะต้น (ระยะ case confirm) 
ผู้ป่วยรายแรกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  20 มกราคม 2563  เป็นการรับผู้ป่วยที่สงสัยรายที่ 3 

ของจังหวัดเชียงใหม่   ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนตามแผนในระดับจังหวัด ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีการ
ติดเชื้อ เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อ ในระยะแรกจะเป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  สร้างความตระหนัก  โดยคณะ
แพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Town hall ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เพ่ือสร้างความมั่นใจ และท้าความเข้าใจ
กับบุคลากร ให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด โดยเน้นเรื่อง compliance ของบุคลากร  ผู้สงสัยรายที่สองของโรงพยาบาลได้รับการยืนยัน
และวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 เป็นรายแรกของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 

2. ระยะกลาง  
เป็นระยะเวลาที่ต้องท้าการติดตามและประเมินสถานการณ์การติดเชื้อของทั้งในและต่างประเทศ  

เพ่ือให้ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ส้าหรับใช้วางแผนงานการท้างาน รวมถึงการติดตามการ update 
ประกาศและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องจากกรมควบคุมโรคฯ และสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาแนว
ปฏิบัติ/ มาตรฐานการปฏิบัติ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยได้พัฒนามาตรการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลให้ทันสมัยและพร้อมใช้ 

3.  ระยะสุดท้าย   
 เป็นการท้างานที่ตอบโจทย์ค่านิยม CQIT   ของคณะแพทยศาสตร์ “ ความส้าเร็จจะไม่เกิดหากไม่มี

การท้างานเป็นทีม” โดยเฉพาะทีมผู้น้าที่ลงมาด้าเนินการ ซึ่งพยาบาล ICN ได้รับความร่วมมือจากหลายทีม ท้า
ให้การพัฒนาคุณภาพ และเกิดนวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรปลอดภัยและผู้ป่วยไม่เกิดการแพร่ 
กระจายเชื้อ  

ถึงแม้ว่า ICN ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้ามาตลอด เมื่อเกิดเหตุการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ขึ้นพบว่าการเตรียมพร้อมของเรายังไม่เพียงพอ จึงต้องปรับกลวิธีในการด้าเนินการเพ่ือให้มี
การความพร้อมมากข้ึน โดยมีเป้าหมาย 3  ประการ คือ 

1. เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย มีปัจจัยที่เก่ียวข้องคือ บุคลากร ญาติ และสิ่งแวดล้อม  มีการคัด
กรองคนที่เข้ามาในโรงพยาบาล มีสถานที่แยก (Isolation room) ในการดูแลผู้ป่วย ให้ค้าแนะน้า
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ผู้ป่วยและญาติ ด้านบุคลากร มีการสอนการใส่ PPE และความรู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดความกลัว/
วิตกกังวลของผู้ปฏิบัติงาน และให้ความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติ  

2. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ ICN เป็นหนึ่งในทีมต่าง ๆ ที่ให้ค้าแนะน้า มีส่วนร่วมกับแพทย์ใน
การออกนโยบาย เป็นกระบอกเสียงให้บุคลากรทางการพยาบาล และมี EBP ที่ชัดเจน 

3. เพ่ือเฝ้าระวังการติดเชื้อ โดยมีการประเมิน คัดกรอง เฝ้าระวังและวินิจฉัยการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้้า ติดตาม เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานการเกิดโรค
ติดเชื้ออย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน้ามาวางแผนและปรับการท้างานได้
อย่างเหมาะสม 

จากประสบการณ์การท้างานในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ของพยาบาล ICN  มี
วิธีการจัดการกับอุปสรรคและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

-   เมื่อเกิดปัญหาพยายามคิดในแง่บวก ถือว่าเป็นความท้าทาย คิดว่าเป็นหน้าที่ ท้าเพ่ือชาติ เป็นเวลา
ทีทุ่กคนต้องการเรา  ท้าให้เกิดแรงจูงใจในการท้างาน 
-    ผู้บริหารทุกระดับเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เช่น ในช่วงแรก ICN ถูกคาดหวังว่าต้องรับผิดชอบทั้ง IPD 
และ OPD รวมถึงเรื่องแนวทางปฏิบัติ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ผู้บริหารและแพทย์จะมาขอความ
ช่วยเหลือจาก ICN โดยตรงทุกเรื่อง   หัวหน้าฝ่ายฯไดเ้ข้ามา take action ชว่ยในการประสานงานทีม
บริหารโดยให้แจ้งผ่านหัวหน้าฝ่ายก่อน และเข้าร่วมการประชุมหากทีม ICN มีประชุมร่วมกับแพทย์   
นอกจากนี ้หัวหน้างานวิชาการฯ ไดช้่วยจัดการเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเตรียม ชุดอุปกรณ์
ที่ใช้ในการเตรียมสอนบุคลากร  
-    ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร/อัตราก้าลัง เนื่องจากการจัดการกับ COVID-19 เป็น
สถานการณ์ใหม่ มภีาระงานที่ต้องท้าหลายอย่าง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การท้าสื่อการสอน ท้า 
VDO  พยาบาล ICN เป็นส่วนหนึ่งของทีมและพยายามไปอยู่จุดทีว่ิกฤติ เช่น การช่วยก้ากับดูแลการ
ถอดชุด PPE ของพยาบาล EID เพ่ือให้มีความมั่นใจ  รวมถึงการประเมินผู้ป่วยว่าเป็น case ที่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อหรือไม่  ระยะหลังฝ่ายฯ  ได้ส่งพยาบาลที่จบปริญญาโท และท่ีจบเฉพาะทางด้าน IC 
หลักสูตร 4 เดือน มาช่วยงานเป็นเวลา 2 เดือน (เม.ย. ถึงพค. 2563) ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ
ได้มากทั้งงานด้านงานระบาดวิทยา  การติดตาม compliance ของบุคลากร และการเฝ้าระวังการติด
เชื้อดื้อยา  
-  การปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ทีห่น้างาน จะปรึกษาผู้ตรวจการบริหาร รวมทั้งมีการปรึกษาหารือ
ผ่าน line group 

 
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพงำนอย่ำงต่อเนื่องด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

1. มีการพัฒนาในเรื่อง การวินิจฉัย/ confirm case มีแนวทางในการส่งlab  การติดตามผู้สัมผัสโรค 
เน้นเรื่องการรักษาความลับ (confidential) และดูแลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมสถานที่
ในการกักตัว(quarantine)  

2. ทีม ICC ของโรงพยาบาลและ ICN ปรับปรุงแนวปฏิบัติ /มาตรฐาน รวมถึงก้ากับติดตามบุคลากรที่
เดินทางไปต่างประเทศ และปรับปรุงแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับนิติเวช การจัดการศพของผู้ติดเชื้อ/PUI 

3. ปรับปรุงระบบการท้างาน ปรับตึกโรคปอดในการรับผู้ป่วย EID และปรับปรุงระบบการท้างานของ  
OPD URI และ OPD PUI  

4. การเตรียมผู้เชี่ยวชาญ (specialist) ในกรณีที่มVีIP มารับบริการ 



30 
 

5. ทุกหน่วยงานมีการซ้อมแผนเพ่ือเตรียมความพร้อม เช่น ทีม ER, OR, GYN และ Pediatrics  
 
 
 
สิ่งท่ีเป็นควำมภำคภูมิใจ/ประทับใจ   

-    ผู้ป่วยหายและกลับมาขอบคุณทีม  
-    ท้าเพ่ือชาติ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ไม่มีใครต้าหนิ 
-    ผู้บริหาร/ บุคลากรที่เก่ียวข้องรู้ว่าเราเหนื่อย ให้ก้าลังใจ ท้าอาหารมาให้ 
-    ทุกคนก้าวผ่านความกลัว ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
-    การท้างานเป็นทีม 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
- ความร่วมมือของทุกคนในองค์กร  
- การให้ความส้าคัญกับองค์กรเป็นอันดับแรก 
- ทุกคนมี compliance ต่อแนวปฏิบัติ “เราจะไม่รอด ถ้าทุกคนไม่ปลอดภัย” 

- ทีมผู้บริหารที่มองเห็นความส้าคัญและให้ความช่วยเหลือ  
- พยาบาล EID ที่สู้งาน พร้อมปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- มี passion ในการท้างาน 
- มีความสามัคคี ท้างานด้วยใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม  

- ทุกคนมีส้านึกรับผิดชอบ ใช้ความเป็นวิชาชีพ (professional)  
- มีความยืดหยุ่นในการท้างานและมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนตลอดเวลา 
- Empower ตัวเองและเพ่ือนร่วมทีมและผู้บริหาร 

สิ่งท่ีต้องด ำเนินกำรต่อ/ กำรเตรียมควำมพร้อมหำกมีกำรระบำดระลอกสอง 

1. ใช้หลัก 6 C ในการท้างาน: 
         1)  Capture   โดยการ screening หน้างานและสอบสวนโรคให้เร็วที่สุด 

              2)  Compliance การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
              3)  Case manager การเป็นผู้จัดการผู้ป่วยและญาติ ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยง 

                        4)  Communication สื่อสาร ให้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เน้นความถูกต้อง 
                             และการรักษาความลับ 

                   5)  Community ดูแลและประสานงานกับชุมชนทุกคนต้องปลอดภัย 
                         “เราจะไม่รอด ถ้าทุกคนไม่ปลอดภัย” 

                        6)  Continuity มีการก้ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2. การเตรียมคน/อัตราก้าลัง ควรท้าอย่างต่อเนื่อง การอบรมบุคลากรทางการแพทย์  การเตรียม

ความพร้อมพยาบาลทีม EID การจัดเวรพยาบาล EID/ ICN 
3. การเตรียมสถานที่ ตึกโรคปอด OPD-PUI  OPD-URI  และระบุ owner ที่รับผิดชอบ 
4. การเตรียม วัสดุ อุปกรณท์างการแพทย์ให้เพียงพอ และพร้อมใช้ 
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5. มีผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้รับบริจาค  หรือมีหน่วยส้าหรับรับบริจาคของ  และมีคนช่วย
ตรวจสอบ 

6. Design แนวปฏิบัติ new normal ที่ชัดเจนส้าหรับบุคลากรทุกคน 
 
 
 

IC Management 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

IC in COVID 19 Pandemic 

2P safety/ควำมภำคภูมิใจ 

Mindset /กำรท ำควำมเข้ำใจทุกภำคส่วน 

Empowerment ในทีม 

Clear communication/ work flow 

Take coordinator position 

Social Distancing 

PPE 

Hand Hygiene 

ควำมร่วมมือของทุกคน 

เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง 

กำรเตรียมคน เคร่ืองมือ สถำนที่ 

นโยบำย 
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5. พยำบำล ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่กับสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

การพยาบาลเป็นศาสตร์การดูแลผู้ป่วยบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี ผสมผสาน
ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและอยู่กบัผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง แม้
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่พยาบาลทุกคน
ยังคงทุ่มเทท้างานอยู่ตลอดเวลา บุคลากรพยาบาลของฝ่ายการพยาบาลก็เช่นเดียวกันที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยที่
สงสัยหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในระยะแรกได้มีการจัดเวรพยาบาลที่เรียกว่า “พยาบาล EID” เป็น
พยาบาลที่เคยได้รับการฝึกใส่ชุด PPE โดยมีจ้านวนไม่มากนัก แต่แล้วเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมขึ้น จ้านวนพยาบาล EID มีไม่เพียงพอ จ้าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก้าลัง
เพ่ือให้การดูแลผู้แบบผู้ป่วยใน(ให้การดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยโรคปอด) และผู้ป่วยนอก (OPD PUI) เพ่ือให้การ
ดูแลได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพพร้อมกับบุคลากรทางการพยาบาลต้องไม่ติดเชื้อ COVID 19 ซึ่งใน
ระยะแรกได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับการใส่ PPE ท้าให้ได้จ้านวนพยาบาล EI
เพ่ิมมากขึ้น ต่อมาความรุนแรงของโรคมากขึ้นผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยหนักทั้งนี้พยาบาล EID บาง
ท่านไม่มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยหนักจึงเกิดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว จึงมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหนักเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด้านนี้ ซึ่งบางงานการพยาบาลได้มีการให้
พยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบเข้าไปฝึกในหอผู้ป่วยหนัก/วิกฤต ให้ครบตามจ้านวนชั่วโมงที่ตั้งไว้ แต่ปัญหา
ในการดูแลผู้ป่วยไม่เพียงแต่จะมีเฉพาะการให้การพยาบาลผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังพบในประเด็น ความไม่คุ้นชินกับ
สถานที่ในการดูแล ความไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ในการท้างานไม่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงโดยมีการจัดการแนะน้าสถานที่ อุปกรณ์ทั้งก่อนขึ้นปฏิบัติงานและการถ่ายท้าวีดีโอแนะน้าสถานที่ 
ตลอดจนวิธีการใส่ชุด PPE ที่ถูกต้อง พร้อมกับท้าคู่มือการปฏิบัติงานส้าหรับการดูแลผู้ป่วย การจัดเวรในการ
ท้างานก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ให้ความส้าคัญซึ่งเริ่มต้นได้มีการจัดเป็นเวรแบบเวรเดียว ต่อมาได้มีการจัดเวรแบบ
เป็นช่วง ๆ (ขึ้นเวร 5 วันหยุด 5 วัน) ซึ่งรูปแบบการจัดเวรทั้งสองอย่างก็มีข้อดี ข้อเสีย การปฏิบัติงานในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจในบุคลากรบางท่าน ทั้งนี้ได้มีการให้การดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท้างานได้อย่างมีความสุข 

การถอดบทเรียน พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยสงสัยหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แบ่งออกเป็น 3 
กลุม่ ดังนี้ 

พยาบาลกลุ่มท่ี 1 พยาบาลที่มีประสบการณ์การฝึกใส่ชุด PPE และข้ึนเวร EID แบบเวรเดียว 

พยาบาลกลุ่มที่ 2 พยาบาลที่ได้รับการฝึกใส่ชุด PPE และขึ้นเวร EID แบบเวรเดียวหรือขึ้นเวรแบบ
ช่วงระยะเวลา (ขึ้นเวร 5 วันหยุด 5 วัน) 
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พยาบาลกลุ่มท่ี 3 พยาบาลที่ได้รับการฝึกใส่ชุด PPE การอบรมการดูแลผู้ป่วยหนักและขึ้นเวรแบบช่วง
ระยะเวลา (ข้ึนเวร 5 วันหยุด 5 วัน) 

 

พยำบำลกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ปัญหำ/อุปสรรค พยำบำลกลุ่มที่ 1 

-ช่วงที่ชุด PPE เริ่มไม่เพียงพอใช้ ใส่แต่กาวน์เหลือง ท้าให้ไม่ม่ันใจในการป้องกันการติดเชื้อ -การ
ประสานงาน การ consult กว่าผู้ป่วยจะได้ admit ใช้เวลานาน 

-รู้สึกงง ได้รับการส่งเวรมาก็ยังไม่เข้าใจ รู้สึกแปลกท่ี ไม่คุ้นเคยกับระบบ ให้ท้าอะไรก็ท้า มีอะไรก็จะ
ถาม -ระบบไม่ชัดเจน ท้าให้ผู้ป่วยเดินไปเดินมา ไม่ทราบว่าต้องช้าระค่ารักษาและรับยาที่ไหน 

-ปัญหาการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติที่เป็นชาวฝรั่งเศส จะต้องสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ โดย Google 
translate ท้าให้ใช้เวลาอยู่ในห้องผู้ป่วยนาน อยู่ในชุด PPE รู้สึกอึดอัด ห้องร้อน 

-ปัญหาการสื่อสารผู้ป่วยชาวจีน ซึ่งมีล่ามเฉพาะเวรเช้า ส่วนเวรบ่ายดึกจะต้องใช้ Google translate 
-การเขียนบันทึกทางการพยาบาลที่ไม่ละเอียด ชัดเจน ไม่เหมือนที่เคยเขียน 

-การดูแลผู้ป่วยที่แตกต่างจากที่เคยดูแล (เช่น เป็นพยาบาลทารกแรกเกิด แต่ต้องมาดูแลผู้ป่วยสูงอายุ) 
-การไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคยยาที่ผู้ป่วยได้รับ 

-ช่วงแรกไม่มี incharge มีการ manage งานกันในทีมกันเอง  

-สถานที่ช่วงแรกไฟไม่สว่าง มีปัญหาการเจาะเลือด เปิดเส้นยาก ท้าให้ใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยนาน 

-ปัญหาการเปิดเส้นให้สารน้้ายาก ท้าให้ใช้เวลาอยู่ในห้องผู้ป่วยนาน ในผู้ป่วยเด็กเปิดเส้นยาก ต้อง 
consult พยาบาลเด็กมาช่วยแทง  

-ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการหนัก ต้องใช้อุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้ ท้าให้ใช้เวลาในการอยู่ในห้องผู้ป่วยนาน   

-ปัญหาไม่เคยใช้อุปกรณ์ในห้องผู้ป่วย บางครั้งต้องถามผู้ป่วย 

 -ไม่ได้รับการอ้านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยโรคปอด เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี SMI เครื่อง
เดียว หาอุปกรณ์ หา chart ไม่ค่อยพบ  

-การฝึกใส่ชุด PPE ผ่านมานาน แต่มีพ่ีๆ ICN ช่วยดูให้ -ปัญหาการมอบหมายงาน เนื่องจากไม่ทราบ
ว่าใครถนัดทางไหน 

- ในกรณีผู้ป่วยต้อง drip ต้องยืนรอจน drip ยาครบ ใช้เวลาอยู่ในห้องนาน รู้สึกเม่ือย และอึดอัด   

- ต้องช่วยท้าความสะอาดห้อง เตียงผู้ป่วย ทิ้งขยะ หลังผู้ป่วยจ้าหน่าย 

- ขยะที่เป็นชุด PPE ที่ใช้แล้ว ไม่มีการเก็บทุกเวร ท้าให้ขยะล้นถัง เสี่ยงต่อ contaminate   
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- ห้องพักไม่สะดวกสบาย 

- ไม่เคยต่อ ventilator มาก่อน 

- การต้องใส่ชุด PPE หลายรอบในช่วงที่อยู่เวร 

 - goggles กับ face shield มัว ไม่ชัด  

- รองเท้าบูทไม่เพียงพอ ต้องรอให้ท้าความสะอาด 

- ห้องพักอีกห้องไม่มี monitor ท้าให้ไม่ทราบอาการผู้ป่วย เจอกรณีผู้ป่วยดึงสายออกซิเจน 

- ยาส้ารองไม่มี  

- ช่วงแรกเจ้าหน้าที่โรคปอดไม่สนใจเคส ต้องให้พยาบาล EID ท้าหมด  

- คนงานมีความเสี่ยง แต่ไม่ได้ค่าตอบแทน 

- ไม่ชอบการ stand by เพราะไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นหรือไม่ 

- ห้องน้้าผู้ป่วยบางห้อง กดชักโครกไม่ลง น้้าที่อาบไม่อุ่น  

- โทรศัพท์ในห้องผู้ป่วยเสียงเบา และอยู่ไกลเตียง 

ปัญหำ/อุปสรรค พยำบำลกลุ่มที่ 2 

- ไม่มีการ orientate ตอนแรก  

- มีปัญหาการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ 

- มีปัญหาเรื่องการเปิดเส้น เนื่องจากมองเห็นไม่ชัด ตอนหลังมีสเปรย์ให้ เริ่มเห็นชัดขึ้น 

- ของไม่พร้อมใช้   

- มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ต้องคอยถาม incharge ตลอด กังวลก่อนขึ้นเวร จะดู clip ใส่ชุด  

  PPE ก่อน 

- มีผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ต้องใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยนาน แอร์ไม่ดี รู้สึกอึดอัด  

- ไปรับเวรต่อไม่ได้ส่งเวรที่ละเอียด (SIPA ไม่ complete) 

- ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติการ swab ไม่ได้รับการสอนมาก่อน  

- การจัดการอบรมก่อนจัดเวร ไป 5 หยุด 5  มีการอบรมการใช้เครื่องมือ การใส่ท่อช่วยหายใจ การ
เตรียมเครื่องช่วยหายใจ การช่วย swab แต่ไม่ละเอียดพอ เมื่อไปอยู่เวรที่โรคปอด พี่ที่โรคปอดก็จะสอนให้ด้วย 

- รูปที่ติดอยู่จุดที่ถอด PPE ไม่ชัดเจน 

- ปัญหาที่พบเมื่อไปช่วยที่ ER เมื่อไม่มีผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยโรคปอด 
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ปัญหำ/อุปสรรค พยำบำลกลุ่มที่ 3 

- ไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ และสถานที่  

- มีความกังวล เครียด เพราะไม่ทราบว่าจะท้าอะไร อย่างไร ไม่มีใครมาคอยบอก ดู chart ไม่ได้ 

  (น้องอายุงาน 2 ปี คิดว่าน่าจะเลือกคนที่มีสมรรถนะ) 

- มีการสื่อสารและส่งต่อเวรระหว่างพยาบาล EID ด้วยกัน เวลาเข้าห้อง negative pressure จะต้อง
แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมข้างนอกจะได้ช่วย circulate ของให้ แต่พออยู่ในห้องคนเดียว จะไม่เห็นค้าสั่งการรักษา จะ
เป็นการรับค้าสั่งจาก Incharge อีกที มีปัญหาในห้องต้องท้าเองหมด 

- รอค้าสั่งจากแพทย์ ไม่ได้ท้าอะไรกับผู้ป่วย ให้นอนรอเฉยๆ ต้องอยู่ในห้อง negative pressure กับ
ผู้ป่วยนาน 

- ไม่มีใครพา round รู้ว่าต้องดูแลผู้ป่วยที่ต้องเข้าห้อง negative pressure ไม่มีข้อมูลผู้ป่วย ไม่เห็น
ค้าสั่งแพทย์ ท้าให้ manage งานเองไม่ได้  

- อุปกรณ์ในล้อ emergency ไม่เหมือนกันกับหอผู้ป่วย ของไม่พร้อมใช้ 

- ถังขยะไม่ safe การใส่การถอดชุด PPE ไม่เหมือนที่เรียนมา 

- การสื่อสารระหว่างนอกห้องกับในห้องไม่ดี ท้าให้มีการดูแลผู้ป่วยช้า 

- ไม่มีพยาบาล ER เข้าห้อง negative pressure ไปด้วย 

- mask N95 ไม่มีใช้ การใส่รองเท้าเป็น shoe cover ไม่ใช่ leg cover การใช่ชุด PPE ไม่ใช่ full 
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พยำบำลกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (C OVID-19) 

พยำบำลกลุ่มที่ 1 ที่ 3 

Stress Anxiety Uncertainty 

- Workshop PPE/Intensive  

care training 

- Competency development 

 

- Equipment/Workplace 

       Development 

- Work orientate/Work 
system 

 

Fear 

- Positive thinking 
Mindset 

 

- Reward - Group therapy 

กำรด ำเนินของสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 
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ส่วนที่ 2 กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรจัดกำรเพื่อกำรน ำไปใช้และพัฒนำ 

 นวัตกรรมการจัดการสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้บทบาท
ของวิชาชีพการพยาบาล จ้าเป็นต้องอาศัยการประสานการท้างานหลายหน่วยงาน เช่น งานการพยาบาลผู้ป่วย
ทุกงาน งานด้านพัฒนาบุคลากร งานด้านการประกันคุณภาพทางการพยาบาล งานการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล งานด้านอาคาร สถานที่ เป็นต้น การจัดการงานและกิจกรรมต้องอาศัยศักยภาพของ
พยาบาลในการจัดการงาน จากเส้นทางกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) เห็นสภาพ
ของปัญหา 2) การท้าทายความคิดและออกแบบระบบบริการ 3) การด้าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด้าเนินงาน 

 1) เห็นสภำพของปัญหำ 

 การเห็นปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) น้าสู่การ
ร่วมประชุมของทีมทางการพยาบาลเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบกับการวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค ท้าให้เกิดการสะท้อนคิด ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการ 

 2) กำรท้ำทำยควำมคิดและออกแบบระบบบริกำร 

 จากการเห็นปัญหา ได้มีการด้าเนินการโดยได้ปรึกษาหารือกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทีม
ผู้บริหารของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ ร่วมมระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางแก้ไข ได้มีการทบทวน
แนวปฏิบัติต่าง ๆ หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมถึงมีการ
จัดตั้งทีมในการท้างาน การสร้างหน่วยงานหรือคลินิกเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีการออกแบบระบบใน
การรายงานสถานการณ์อย่างทันถ่วงที ระบบรวบรวมเอกสารความรู้ การจัดท้าแผนการด้าเนินงาน การออก
แนวปฏิบัติให้บุคลากรท้างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในโรงพยาบาลและ
นอกโรงพยาบาลเพ่ือให้การท้างานสอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยมีการด้าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 3) กำรด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

 เมื่อแผนการด้าเนินงานถูกก้าหนดและชัดเจน ได้มีการด้าเนินการตามแผนงานที่ออกแบบ 
พิจารณาปัญหาอุปสรรค ตลอดจนปรับปรุงแนวทางการด้าเนินงานตลอดระยะเวลา มีการใช้ระบบฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บ พร้อมทั้งมีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆขึ้นมาควบคู่จ้านวนมาก เช่น แนวปฏิบัติต่าง ๆ หุ่นยนต์ในการ
ดูแลผู้ป่วย การพัฒนาสื่อให้ข้อมูลและความรู้ การพัฒนาฐานข้อมูล เป็นต้น ซึ่งกระบวนการท้างานทั้งหมด
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ การควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อ การพัฒนาสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย การสร้างการพยาบาลวิถีใหม่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 ทั้งนีก้ระบวนการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเพ่ือการน้าไปใช้และพัฒนา   จ้าเป็นต้องอาศัย
กลยุทธ์ ความมีใจ การใช้ความเชี่ยวชาญ และการใช้ความพร้อมขององค์กรและเวลา
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แผนภำพควำมคิดนวัตกรรมกำรจัดกำรสถำนกำรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) ภำยใต้บทบำทของวิชำชีพกำรพยำบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เริ่มคิด” “เริ่มพัฒนำ” “เกิดนวัตกรรม” 2562-2563 

โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ไดแ้ถลงยืนยันพบผู้ป่วยไวรัสโคโรนำ
รำยแรกของจังหวดั ผู้ป่วยได้มำเขำ้ตรวจรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
มหำรำช ในวันที่ 21 ม.ค.ด้วยอำกำรไข้ ผู้ป่วยจงึได้รบักำรแยกตัวอยู่ใน
ห้องแยกควำมดันอำกำศเป็นลบ ส ำหรบัผู้ติดเชื้อทำงเดินหำยใจ และผล
กำรตรวจจำกแลป 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อผล จึงได้ยำ้ยผู้ป่วยมำอยูห่อผู้ป่วย
สำมัญ วันที่ 25 ม.ค. 2563 ผู้ป่วยยังคงมีอำกำรไข้ ทมีแพทย์จึงไดต้รวจ
ภำพรังสีทรวงอกอีกครั้ง เมื่อพบว่ำมีอำกำรของปอดอักเสบ จงึสั่งยำ้ย
ผู้ป่วยไปรับกำรรักษำในห้องแยกควำมดันอำกำศเป็นลบทันท ีและเพื่อให้
ได้ผลกำรวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นย ำ จึงสอ่งกล้องทำงหลอดลม และน ำน้ ำ
จำกปอดไปตรวจเพิ่ม และเพิ่งได้รับกำรยืนยันในวันที่ 31 ม.ค.256 ว่ำ พบ
เชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งน้ีทำงโรงพยำบำลได้ยำ้ยผู้ป่วย
กลับไปยังห้องแยก งดรบัผู้ป่วยในหอผู้ป่วยดังกลำ่วและสงัเกตอำกำร
ผู้ป่วยที่นอนอยู่ในหอผู้ป่วยเดียวกัน นอกจำกน้ีทำงโรงพยำบำลยงัได้เฝ้ำ
ติดตำมบุคลำกรทีดู่แลผู้ป่วยรำยดังกลำ่ว ส ำหรับบุคลำกรที่มีควำมเสีย่งสูง
ต่อกำรสัมผัสได้ให้หยุดปฏบิัติงำนและสังเกตอำกำรในห้องแยกที่จดัไว้เป็น
เวลำ 14 วัน เพื่อให้มั่นใจวำ่ไม่ตดิเชื้อก่อนจะกลับมำปฏบิัตงิำนได้อีกครั้ง 

สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID 19) รุนแรงมำกขึน้ 

 

- ศึกษำสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

- ทบทวนวรรณกรรม/หำหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนท่ีดี 

- หำแนวร่วม เสนอควำมคิดกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำน กำรให้กำรพยำบำล 

- ระดมสมองในทีม 

“ แนวร่วม ” 

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยทุกงำน งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพทำงกำรพยำบำล งำนกำรป้องกันและควบคุม

กำรติดเชื้อในโรงพยำบำล งำนด้ำนอำคำร สถำนที่ ทีมผู้บริหำร 

 

 

 

รูปแบบกำรให้กำรพยำบำล  

สถำนกำรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)  

ภำยใต้บทบำทของวิชำชีพกำรพยำบำล 

 

 

หอผู้ป่วยท่ีรองรับผู้ป่วย (COVID 19) 

OPD PUI 

OPD URI 

CMU Aiyara 

แนวปฏิบัติต่ำง ๆ 

D.I.Y. (PPE) 

Database กำรจัดเก็บอุปกรณ์ต่ำง ๆ 

ระบบรำยงำนสถำนกำรณ์  

ผลลัพธ ์

- สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์กำรติดเชื้อภำยใน                      
โรงพยำบำลมหำรำชฯได้ 

- บุคลำกรทำงกำรพยำบำลไม่เกิดกำรติดเชื้อ 

- ควำมพึงพอใจของผู้ป่วย 

- ควำมภำคภูมิใจของบุคลำกรทำงกำรพยำบำล 

-สมรรถนะในการดูแลเพิ่มมากขึ้น 

 

“ ระบบบริกำร ” 
“ได้รูปแบบกำรให้กำรพยำบำลและกำรปรับปรุง” 

“Training ” 

“ ชุดข้อมูล สถำนกำรณ์ ” “ ออกแบบรูปแบบกำรให้กำรพยำบำล ” 

“ฐำนข้อมูล” “พัฒนำทักษะส่วนบุคคล” 
“Suandok Supervision Model” 
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3.คุณลักษณะของนวัตกรรม 

นวัตกรรมการจัดการสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้บทบาทของ
วิชาชีพการพยาบาลได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการออกแบบที่เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง โดยการสังเกต และสัมภาษณ์ แล้วน้าความคิดที่ได้มาระดมสมองเพ่ือสร้างสรรค์ รูปแบบบริการที่
ช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้ จากนั้นสร้างต้นแบบเพ่ือทดลองความคิดและน้าไปทดสอบ ซึ่งเป็นการใช้หลักท่ีเรียกว่า 
“Design Thinking” โดยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี  โดยเน้นเพ่ือตอบโจทย์
ผู้ปฏิบัติงานงานหรือกลุ่มผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง (Human Centered)  

 

 

 

 

 

ขั้นแรก การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานจริง (Empathize) คือ การท้าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 
เข้าใจในปัญหา ความต้องการ ความจ้าเป็น อารมณ ์ความรู้สึก การกระท้าที่ออกมา  ความหมายในสายตาของ
กลุ่มเป้าหมาย  วิธีการท้าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายนี้ สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรม  การ
สัมภาษณ์ การฟังอย่างลึกซึ้ง เพ่ือให้เข้าใจเป้าหมายและประเด็นที่ต้องการแก้ไข ซึ่งปัญหาที่พบนั้นคือ ปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)แล้วระบุปัญหาหรือประเด็น 
(Define) หลังจากที่ท้าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วยกระบวนการข้างต้นจากนั้นคือการระบุปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขให้ชัดเจนและเป็นปัญหาที่แท้จริงนั้นคือเราจะจัดการอย่างไรกับสถานการณ์นั้น จึงได้มีการระดม
ความคิด  (Ideate)  ขั้นตอนนี้จะใช้วิธีการระดมสมอง ผสมผสานกับเครื่องมือต่าง  ๆ เช่น root cause 
analysis, PDCA, brain storming เป็นต้น คิดให้ได้ไอเดียให้มากที่สุด ซึ่งต้องใช้ทั้ง Creative thinking คิด
นอกกรอบ, analysis thinking วิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นค่อยจัดให้เหลือไอเดียที่ดี จ้านวนหนึ่ง และสามารถ

วิเครำะห์ปัญหำท่ีแท้จริงจำก
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึน้จริง 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID 19) 

Brainstorm 

Creativity 

Teamwork 

Mindset 

Comfort zone to Learning zone 

รูปแบบกำรพยำบำล 

               Outcome 

- สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์กำรตดิเชื้อภำยใน
โรงพยำบำลมหำรำชฯได ้

- บุคลำกรทำงกำรพยำบำลไมเ่กิดกำรติดเชื้อ 

- ควำมพึงพอใจของผู้ป่วย 

- ควำมภำคภมูิใจของบุคลำกรทำงกำรพยำบำล 

-สมรรถนะในการดูแลเพิ่มมากขึ้น 

 



40 
 

น้ามาท้าเป็นต้นแบบได้จริง ภายใต้ทรัพยากรและก้าลังของหน่วยงานร่วมกับบูรณาการกับสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ 
มาสร้างต้นแบบ (prototype) ขั้นตอนนี้จะเป็นการเอาไอเดียที่คัดเลือกไว้แล้วมาสร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ใช้
แก้ปัญหา ซ่ึงขั้นตอนนี้สามารถน้ามาเป็นต้นแบบที่ง่ายๆก่อน เพ่ือทดสอบแนวคิด เมื่อทดสอบกับผู้ใช้แล้ว ตอน
หลังจะระดมใช้ทั้งเทคโนโลยี  ผู้เชี่ยวชาญ  ทรัพยากรที่มีขององค์กร หรือบางองค์กรอาจจะเปิดรับเทคโนโลยี 
ความรู้ ข้อมูล จากหน่วยงานภายนอกในลักษณะ (open Innovation) ซึ่งทางการพยาบาลสร้างรูปแบบ
ทางการพยาบาลขึ้น หลังจากนั้นทดสอบต้นแบบเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (test)  แล้วเก็บ
ข้อมูลที่ได้มา เรียนรู้ แล้ววนไปที่ขั้นตอนแรก จนกว่าจะได้นวัตกรรมที่น้าไปสู่ การปฏิบัติได้ สะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการจัดการกับผลลัพธ์  

 ลักษณะของนวัตกรรม ดังกล่าวได้แสดงลักษณะไว้ คือ การแก้ปัญหา การพัฒนาต่อยอดงาน การเสริม
ศักยภาพพยาบาล การเชื่อมต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน การสร้างเครื่องมือในการท้างาน การเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมในการท้างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ผลลัพธ์และผลกระทบของนวัตกรรมกับกำรเพ่ิมคุณภำพบริกำรพยำบำล 

 การด้าเนินงานการจัดการสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้
บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล ส่งผลลัพธ์และผลกระทบของนวัตกรรม 4 ประเด็น ได้แก่  

 4.1 แนวทางการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล การด้าเนินงานการจัดการสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล เป็นการเพ่ิมคุณภาพและโอกาสการ
บริการ เป็นการจัดบริการที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับแนวทางในการรักษา เพ่ือควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อตลอดจนเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว 

กำรแก้ปัญหำ กำรพัฒนำต่อยอด
งำน 

กำรเสริมศักยภำพพยำบำล 

ลักษณะของนวัตกรรม 

กำรเชื่อมต่อกับหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรท ำงำน กำรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 
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 4.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ซึ่งการจัดรูปแบบบริการดังกล่าวสามารถควบคุมการระบาดภายในโรงพยาบาลได้ 

 4.3 การลดความรุนแรงด้านสุขภาพจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพ่ิมความพึง
พอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการและบุคลากรทางการพยาบาลไม่เกิดการติดเชื้อจากการให้บริการ 

 4.4 บทบาทของพยาบาล เป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของพยาบาลในการจัดการกับการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยอ้างอิงจากทฤษฎี แนวปฏิบัติ หลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ 
น้ามาซึ่งความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

 สิ่งเหล่านี้สร้างผลกระทบต่อองค์กรคือสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ เกิดการสร้างการเรียนรู้ของพยาบาล
และทีมสหสาขา นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมเกิดการประสานการท้างานระหว่างทีมทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขยายผล 

 5.ปัจจัยเงื่อนไขของกำรพัฒนำนวัตกรรม 

 การด้าเนินงานการจัดการสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้
บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล นับว่าประสบผลส้าเร็จอย่างมาก สามารถสร้างเครือข่าย สร้างความตระหนัก 
มีการสร้างการท้างานร่วมมือกันข้ามหน่วยงาน นโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับการดึงเอา
ความเชี่ยวชาญของคนในองค์กรเข้ามาผลักดันให้กระบวนการการด้าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่้าเสมอ เกิดความยั่งยืน ซึ่งบทบาทของพยาบาลที่ส่งผลต่อความส้าเร็จดังกล่าวมาจากหลายปัจจัยดังนี้ 

 5.1 การมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายในการด้าเนินงานนั้นมีผู้เกี่ยวข้องและร่วมด้าเนินงานหลายฝ่าย 
ซึ่งแต่ละบุคคลล้วนแล้วแต่มีบทบาทและมีความส้าคัญต่อการขับเคลื่อนระบบการท้างาน ตามความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญ 

 5.2 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและนโยบายขององค์กร ตระหนักถึงปัญหาและเห็นความส้าคัญต่อการ
จัดการสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส มีการตอบสนองและวางแผนรับมือ แล้วเผยแพร่สู่ระดับปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

 5.3 ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงการท้างานร่วมกันของสหวิชาชีพ 
มีความเข้าอก เข้าใจและแสดงน้้าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 5.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในการคิดค้นและสร้างนวัตกรรม
ใหม่มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย 

 5.5 การน้าของผู้บริหาร ทั้งด้านนโยบายของโรงพยาบาล ต้องมีความชัดเจน และเอ้ืออ้านวยต่อ
การบริหารจัดการมีการก้าหนดคณะกรรมการที่เฉพาะเจาะจงในการจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาด 
(ICC) และก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการอย่างชัดเจน มีการก้าหนดแนวทางในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และค้านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็นหลัก 
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 5.6 ความอดทนและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ บุคลากรต้องมีความเสียสละ และมีความเข้าใจ
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการป้องกันการ 

แพร่กระจายเชื้อของโรงพยาบาล การส้านึกถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ/การลดและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ/การลดภาระงานของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล 

 5.7 ทีมมีความมุ่งมั่นร่วมกันและบุคลากรพร้อมปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน รวมถึง
การตอบสนองของทีมบริหารที่คอยสนับสนุนให้ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 5.8 การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ 

 5.9 การใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดการงานและกิจกรรมของนวัตกรรม เป็นการคิดแบบบูรณา
การ เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการท้างานที่ยั่งยืน 

 5.10 การพัฒนาและการจัดท้าฐานข้อมูล โดยมีการก้ากับติดตามอย่างใกล้ชิด 
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1. ระบบเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)   

2. แนวทางคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัย COVID-19 ส าหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ทุกระดับ  ณ จุดวัดไข้ประจ าทางเข้า-ออกของแต่ละประตู 

3. การข้ึนเวร EID  

4. ระบบคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส าหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่   

5. ระบบคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส าหรับผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

6. แบบคัดกรองความเสี่ยง เพื่อประเมินผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

7. แนวทางการส่งสิ่งส่งตรวจเพ่ือตรวจหา COVID-19 ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่                     

8. ประกาศคณะแพทยศาสตร์   เรื่องแนวปฏิบัติการใช้หน้ากากผ้า  หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95  

ในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของโรค COVID-19     

9. ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เรื่องแนวทางการใช้หน้ากาก N95 ในสถานการณ์ที่มีการ

ระบาดของโรค COVID-19     

10. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติของบุคลากรในการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือป้องกัน

และควบคุมโรค COVID-19 

11. บันทึกข้อความ แจ้งการบริการที่พักส าหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยัน COVID-19 และ

การคัดกรองผู้เข้าพัก  

12. ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เรื่อง หอผู้ป่วย  ห้องตรวจ หน่วยตรวจ ที่ให้การบริการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19    

13. แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้มารับบริการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดิน

หายใจ บริเวณ URI Clinic และ PUI Clinic 

14. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก 

15. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน 

16. แนวทางการดูแลผู้ป่วยใน เมื่อรับผู้ป่วยเข้าไว้ในหอผู้ป่วยแล้ว 

17. แนวทางการดูแลผู้ป่วยฺ OB/GYN ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD 3, 4, 5) 

18. แนวทางการดูแลผู้ป่วยฺ OB/GYN ที่มารับบริการแบบผู้ป่วย 

19. แนวทางการดูแลผู้ป่วยฺเด็กท่ีมารับบริการแบบผู้ป่วยใน 

20. แนวทางการดูแลผู้ป่วยฺเด็กท่ีเข้ารับการรักษาท่ีตึกโรคปอด 
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21. แนวทางการดูแลผู้ป่วยฺที่มารับการผ่าตัด 

22. แนวทางการผ่าตัดผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ในสถานการณ์ที่มีการ

ระบาดของโรค COVID-19    

23. แนวทางการคัดกรอง RT-PCR ส าหรับโรค COVID-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรับการผ่าตัดใน

โรงพยาบาล ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 

24. แนวทางการขนย้ายผู้ป่วยสงสัย (PUI) หรือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จากห้องฉุกเฉิน สู่ห้องผ่าตัดหรือ

ห้องคลอด 

25. แนวทางการขนย้ายผู้ป่วยสงสัย (PUI) หรือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จากห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด ไป

หอผู้ป่วยโรคปอด 

26. ขั้นตอนการด าเนินการชันสูตรศพในกรณีเกิดภาวะโรคระบาดร้ายแรง  ภาควิชานิติเวชศาสตร์ กรณี

ศพถูกส่งเข้ามายังหน่วยรักษาศพ 

27. ขั้นตอนการด าเนินการชันสูตรศพในกรณีเกิดภาวะโรคระบาดร้ายแรง  ภาควิชานิติเวชศาสตร์ กรณี

พนักงานสอบสวนแจ้งให้ชันสูตรพลิกศพร่วม  ณ สถานที่เกิดเหตุ 

 

 

 


